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Ügyiratszám:607/2013. 
 
 

T á j é k o z t a t ó 
 

A két ülés közötti időszak önkormányzati hatáskörben tett intézkedésekről,  
a két ülés között végzett polgármesteri munkáról, kötelezettségek 

teljesítéséről. 
 

2012. december 20. 
A CSKTT ülésén vett részt a polgármester Csurgón. Az ülésen a Társulási Tanács módosította 
a 2012. évi költségvetését, pályázat alapján közbeszerzési tanácsadót választott a TIOP-1.2.5-
12/1-2012-0014. számú „Infrastrukturális fejlesztések, minőségi közoktatás és 
közművelődési szolgáltatások nyújtásához a csurgói kistérségben” című pályázat keretein 
belül (a pályázat csak a mozgókönyvtárral érintett településekre vonatkozik), valamint 
napirendre került a Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. hétközi és 
hétvégi orvosi ügyeltre vonatkozó szakmai dokumentációja. Mivel a napirend kapcsán 
döntési javaslat nem volt sem írásban, sem szóban, a napirend tárgyalása azzal a 
konklúzióval zárult, hogy erre még „többször vissza fogunk térni, hogy jó és megalapozott 
döntés szülessen”. 
A társulási ülésen hivatalos bejelentést tett Füstös János a társulás elnöke, hogy a társulás 
munkáját segítők közül Dr.Kovács Tamásné városi jegyző nyugállományba vonul, Maronics 
Gábor pedig a járási hivatal vezetőjének lett kinevezve. 
 
2013. január 3. 
A Képviselő-testület döntése alapján a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt-ben való törzsrészvény 
jegyzés megtörtént a szükséges nyilatkozatok megtételével és a pénzügyi kötelezettség 
(100.000 Ft) teljesítésével a bejegyzés iránti kérelmet a Zrt. benyújtotta a Cégbíróság felé.  
 
Január 4.  
Bencsik Árpád az E.on. területi vezetője a szelektív hulladékgyűjtők elhelyezésével 
kapcsolatos egyeztetést kért az önkormányzatunktól, illetve a kivitelező cégtől (STRABAG). 
Az egyeztetésen a Szt.István utca 72-73. között elhelyezésre kerülő gyűjtősziget 
villamoshálózati oszlopoktól való távolságát kifogásolta, annak az 5 m-es biztonsági 
távolságon kívüli elhelyezését kérte.  
 
Megvásárlásra és kiszállításra került a pályázati támogatással biztosított szociális tüzifa, a 
„kijelölt” kaszói erdőgazdaságtól. 
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Január 9. 
A Csurgói Járási Hivatal vezetőjével egyeztetett a polgármester a hivatal ügysegédjének 
fogadónapját illetően. Az egyeztetés alapján az ügysegéd minden szerdán tart fogadónapot 
Berzencén a Polgármesteri Hivatal emeletén, a volt szociális ügyintézői irodában. Ugyancsak 
itt tart fogadónapot a Nagyatádi Járási Hivatal alá tartozó falugazdászi szolgálat is, hetente 
hétfői napokon.  
 
Január 11. 
A Képviselő-testület előzetes állásfoglalásának alapján megkezdődött a volt önkormányzati 
fenntartású általános iskola és az önkormányzatin működtetésben maradt konyha energia 
ellátó rendszerének külön választása. Első lépésben a gáz üzem, majd az elektromos hálózat 
megosztására kerül sor. Ez utóbbi jelenleg még az engedélyeztetési fázisban van. 
 
Január 14. 
A „Somogy megye címerei-zászlói” kiadvány korrektúra egyeztetésén vett részt a 
polgármester. A kiadvány a megye településeinek fellelhető címereit, pecsét címereit, 
jelenlegi címerét és zászlaját mutatja be rövid leírással. 
 
Január 15. 
A CSKTT elnökének kérésére a hétközi készenlét és hétvégi orvosi ügyelettel kapcsolatos 
önkormányzati álláspontról a társulás elnökét tájékoztatta a polgármester, megismételve a 
decemberi nyilatkozatunkat, miszerint a berzencei képviselő-testület a közös feladatellátás 
mellett, annak törvényben szabályozott eljárása keretében való szolgáltató kiválasztásban 
látja a további működés biztosíthatóságát. 
 
Január 22. 
A képviselő-testület rendkívüli ülésével megkezdődött a 2013. évi költségvetés tervezése és 
összeállítása.  
 
A vasúthálózat távlati fejlesztésének lehetőségéről szóló igényfelmérés (kijelölt 
megvalósíthatósági tanulmányt készítő cég általi) alapján, a számunkra releváns kérdésben 
nyilatkozott a polgármester, miszerint a peron hiánya gondot okoz az utazó közönség 
számára.  
 
Január 23. 
Bemutatkozó látogatást tett a csurgói járás polgármestereinél az új Somogy megyei 
rendőrfőkapitány, Dr.Piros Attila r.dandártábornok úr. A főkapitány úr tájékoztatást adott a 
„Rendőrség szervezeti struktúra módosításával kapcsolatos átállásról, az új koncepciónak 
megfelelő felépítéséről és a jövőbeni szolgáltatási tevékenység alapjairól. A rendezvényre 
meghívást kapott a Csurgói Járási Hivatal Vezetője is. „ 
 
Január 24. 
Az Egoflex-Systeme Kft. képviselőivel tartott egyeztető megbeszélést a polgármester és a 
művelődési ház igazgatója. A megbeszélésen a KEOP keretei között kiírt megújuló energia 
felhasználásával történő energetikai fejlesztések (villamos energia, gáz energia) pályázatai 
lehetőségéről és a konkrét helyi, a művelődési házban megvalósítható fejlesztésről volt szó. 
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Az előzetes ismeretek alapján a pályázaton való részvétel és villamosenergia teljeskörű és a 
fűtési energia (gáz) részbeni kiváltása reális lehetőség. A pályázatra való előzetes 
felkészüléshez szükséges az érintett ingatlanok összevonása, azaz az intézmény egy hrsz-en 
való nyilvántartása és az elektromos hálózataik (új és régi ház) összekapcsolása (egy 
fogyasztási helyként való megjelenés). 
 
Január 29. 
A Helyi Védelmi Bizottság ülésén vett részt a polgármester, mint állandó meghívott. A 
Bizottság ülésén elfogadásra került a szervezeti és működési rend, valamint bemutatkoztak a 
Védelmi Bizottság új tagjai. 
 
Élelmiszer segély juttatásáról adott tájékoztatást a GYEA. A támogatás az európai uniós 
segélyezés keretében 3,7 t. élelmiszersegélyt jelent a helyi rászorultak részére. A támogatást 
a település nevében a polgármester elfogadta, az elszállításról február 15-ig kell 
gondoskodni. A kiosztáshoz a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai nyújtanak 
segítséget.  
 
Január 31. 
Nyilatkozatot kért önkormányzatunktól, mint tagönkormányzatától az AVE Zöldfok Zrt. a 
2013-ban történő szervezeti változás ügyében. A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (Ht) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében az Igazgatóság javasolja a 
közgyűlésnek a részvénytársaság átalakítását. Az átalakítás során a Zrt-ből kiválással létrejön 
egy Kft, mely a tv. előírásainak megfelel és pályázhat a közszolgáltatási feladat ellátására. A 
tagoknak lehetőségük van az átalakulás elfogadása esetén választani, hogy tagjai kívánnak-e 
lenni a Zrt-nek és a Kft-nek is, vagy csak a Zrt-nek, vagy csak a Kft-nek, illetve egyiknek sem. 
Önkormányzatunk nevében a polgármester a nyilatkozatot a első variáció szerint tette meg, 
azaz továbbra is tagja kívánunk lenni mindkét gazdasági szervezetnek. 
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el a két ülés közötti időszak 
önkormányzati hatáskörben tett intézkedésekről, a két ülés között végzett polgármesteri 
munkáról, kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 
 
Berzence, 2013. február 7. 
 
 
 
         Kovács Zoltán 
         polgármester 


